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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesantunan dalam berbahasa dapat dikatakan merupakan salah satu aspek 

kebahasaan yang dapat meningkatkan suatu kecerdasan emosional para penuturnya. 

Hal itu dikarenakan pada saat berkomunikasi penutur dan mitra tutur tidak hanya 

sekedar menyampaikan suatu kebenaran saja, namun harus saling tetap berkomitmen 

untuk menjaga suatu keharmonisan dalam berkomunikasi. Keharmonisan ini bisa 

terjadi apabila antara penutur dan mitra tutur tidak saling merugikankhususnya dari 

segi perkataan. Kesantunan dalam berbahasa salah satunya tercermin dari bagaimana 

tata cara dalam bertutur dari segi penanda verbal atau tata cara dalam bertuturnya. 

Dalam berbahasa penutur dan mitra tutur harus mematuhi unsur-unsur dari kesantunan 

sendiri yakni dari segi norma sosial, sistem budaya, dan etika dalam bertutur. 

Dalam berbahasaseperti yang telah disebutkan erat kaitannya dengan suatu 

kesantunan, etika, dan norma-norma sosial serta sistem budaya yang berlaku didalam 

suatu masyarakat. Supaya dapat berbahasa secara baik harus dapat memperhatikan 

kesantunan serta etika dalam berbahasa. Misalnya, tidak memotong pembicaraan 

mitra tutur, menghargai serta mendengarkan apa yang sedang dituturkan oleh mitra 

tutur, memperhatikan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi 

tertentu. Dengan mematuhi kesantunan sertaetika dalam berbahasa akan dapat 

mengurangi suatu konflik dengan mitra tutur. Jika hal tersebut dapat dipatuhi pula 

akan timbul suatu harmonisasi diantara keduanya.  
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Dengan kesantunan yang benar dan penggunaan bahasa yang benar akan dapat 

menimbulkan suatu keharmonisan antara penutur dan mitra tutur. Kesantunan 

berbahasa juga dapat dikatakan sebagai bentuk menghargai mitra tutur. Santun dan 

tidaknya pemakaian bahasa yang dituturkan, kembali lagi pada pemilihan bahasa yang 

digunakan serta konteks pada saat tuturan dilakukan. Kesantunan berbahasa seringkali 

dapat dijumpai dalam suatu komunikasi baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan 

pertemanan, maupun lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah biasanya di 

jadikan sebagai contoh kesantunan antara guru dengan siswa.Pada saat proses 

pembelajaranguru seringkali menggunakan kesantunan direktif kepada siswa. 

Biasanya tuturan-tuturan tersebut digunakan dalam hal permintaan, pertanyaan, 

perintah, larangan, pemberian izin, nasihat.  

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai kesantunan direktif yang 

terjadi antara guru dengan siswa, hal ini didasari dengan fenomena-fenomena yang 

peneliti temukan, awalnya peneliti sedang berkumpul di suatu acara yang rata-rata 

anggotanya merupakan anak-anak SMA dan SMP. Peneliti menemukan suatu hal 

yang menarik khususnya dari tuturan beberapa anak-anak SMP. Beberapa anak 

tersebut dapat menyampaikan argumen di dalam forum tersebut dengan baik dan 

santun, padahal di usia mereka yang masih sangat kecil sangat jarang anak-anak yang 

dapat bertutur dengan santun dan baik. Lebih menariknya rata-rata anak tersebut di 

didik oleh Nenek bukan Ibunya.Berawal dari peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk 

menelitinya, dari komunikasi secara langsung dengan beberapa anak-anak tersebut 

akhirnya peneliti dapat mengetahui dari mana mereka dapat belajar berbahasa secara 

santun dan baik. 
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Ketertarikan peneliti akhirnya membawa peneliti pergi ke salah satu sekolah, 

yaitu SMP Negeri 1 Rakit. Pada saat di sekolah peneliti sempatkan untuk 

berkomunikasi dengan siswa lain dan beberapa guru yang ada di sekolah tersebut. 

Supaya lebih meyakinkan lagi akhirnya peneliti melakukan suatu observasi pada suatu 

kelas. Peneliti menemukan banyaknya fenomena-fenomena bahwa kesantunan yang 

terdapat pada diri anak-anak berawal dari guru-guru di sekolah tersebut yang 

mengajarkan mengenai kesantunan khususnya dalam berbahasa, misalnya menyuruh 

anak-anak dengan menggunakan kata tolong dalam meminta dan lain sebagainya. 

Untuk lebih rincinya berikut merupakan fenomena-fenomena yang peneliti temukan : 

(1) Gr: “Jadi cerpen adalah suatu karya sastra bersifat fiktif, cerita pendek 

cenderung dan langsung pada  tujuannnya dibandingkan karya-karya 

fiksi lainnya.Lalu yang ketiga adalah novel, Reva tolong dibacakan 

apaitu pengertian novel.” 

 

Pada tuturan [Gr.II.1.b] dituturkan oleh guru kepada siswa-siwinya. Tuturan tersebut 

dituturkan oleh seorang guru pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, tuturan 

tersebut memiliki makna seorang guru meminta kepada siswa untuk membacakan 

materi pelajaran yang telah diterangkan.Pada tuturan tersebut menunjukkan jenis 

kesantunan direktif permintaan berupa meminta. Dapat dilihat dari tuturan “Jadi 

cerpen adalah suatu karya sastra bersifat fiktif, cerita pendek cenderung dan langsung 

pada tujuannnya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya.Lalu yang ketiga adalah 

novel, Reva tolong dibacakan apa itu pengertian novel.” Kata tolong dalam tuturan 

tersebut merupakan bagian dari penanda kesantunan direktif, dengan adanya kata 

tersebut tuturan terasa menjadi lebih santun. Pada tuturan tersebut sudah dapat 

dikategorikan ke dalam jenis kesantunandirektif permintaan dengan ditandai adanya 

kata tolong.  
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(2) Gr: “Harapan saya karena materi ini sudah disampaikan dan bahkan 

kalian diperintahkan untuk menulis kalian akan paham.” 

 

Pada tuturan [Gr.II.2.a] dituturkan oleh guru kepada siswa-siswinya pada saat proses 

pembelajaran.Tuturan tersebut memiliki makna yakni seorang guruyang sangat 

berharap kepada siswa-siswinya untuk dapat memahami materi yang telah dijelaskan. 

Pada tuturan tersebut menunjukkan jeniskesantunan direktifnasihat berupa 

menasihatkan. Dapat dilihat dari tuturan “Harapan saya karena materi ini sudah 

disampaikan dan bahkan kalian diperintahkan untuk menulis kalian akan paham.” 

Kata harap dalam tuturan tersebut merupakan bagian dari penanda kesantunan 

direktif, dengan adanya kata tersebut terasa lebih santun. Tuturan tersebut sudah dapat 

dikategorikan ke dalam jenis kesantunan direktif nasihat dengan ditandainya kata 

harap/harapan.  

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan, dapat disimpulkan 

bahwa kesantunan yang peneliti temukan yakni kesantunan dari segi direktif, 

kesantunan direktif sering digunakan dalam lingkungan sekolah khususnya pada saat 

proses pembelajaran di dalam kelas. Biasanya kesantunan direktif ini digunakan oleh 

guru untuk menginstruksikan siswa dalam mengerjakan tugas, memperingkatkan 

siswa untuk lebih tenang dalam pembelajaran, meminta siswa untuk maju ke depan 

dan lain-lain. Fenomena-fenomena tersebut bukan hanya peneliti temukan di SMP 

Negeri 1 Rakit saja. Peneliti menemukan adanya fenomena yang sama di dalam jurnal 

dengan judul “Kesantunan direktif guru bahasa Indonesia dalam proses belajar-

mengajar di SMP Anggrek Banjarmasin” yang ditulis oleh Haswinda harpriyanti. 

Untuk lebih rincinya berikut ini merupakan fenomena yang peneliti temukan di dalam 

jurnal tersebut:  
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(3)  G  : “Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. 

Mari kita berdoa terlebih dahulu.” 

 S : “Iya Bu.” 

 

Tuturan (3) merupakan tuturan antara guru dengan siswanya pada saat proses 

pembelajaran di dalam kelas.Tuturan tersebut merupakan tuturan guru dengan siswa 

sebelum memulai pembelajaran. Pada tuturan tersebut terlihat bahwa guru telah 

menerapkan wujud kesantunan direktif yang termasuk dalam kategori wujud 

kesantunan direktif permintaan berupa ajakan. Dapat dilihat dari tuturan yang 

dituturkan oleh guru “Baiklah kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, 

mari kita berdoa terlebih dahulu.” Katamari dalam tuturan itu merupakan penanda 

kesantunan karena dengan adanya kata tersebut tuturan terasa menjadi lebih santun. 

Tuturan di atas termasuk dalam wujud direktif permintaan dengan ditandai adanya 

ajakanmari. 

(4) Gr. : “Baiklah Abdurrahman. Apa itu pengumuman?” 

 S. : “Pengumuman terbagi dua Bu.” 

 

Tuturan (4) dilakukan oleh guru kepada siswanya yang menanyakan sesuatu. Tuturan 

di atas merupakan tuturan antara guru kepada salah seorang siswa yang bernama 

Abdurrahman yang menanyakan tentang materi pelajaran pada hari itu. Pada tuturan 

(4) terlihat bahwa guru telah menerapkan wujud kesantunan direktif yang termasuk 

dalam kategori wujud kesantunan direktif pertanyaan berupa bertanya. Dapat dilihat 

dari tuturan yang dituturkan guru “Baiklah Abdurrahman. Apa itu 

pengumuman?.”Kata baiklah pada tuturan di atas terasa lebih santun ketika dituturkan 

dan dengan disertai penyebutan nama siswa yakni Abdurrahman hal tersebut juga 

mempengaruhi tuturan yang dituturkan akan menjadi lebih santun. Selain jurnal milik 

Harpriyanti, peneliti menemukan fenomena yang sama dalam jurnal dengan judul 
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“Kesantunan Tuturan Direktif Dalam Interaksi Pembelajaran di SMA” yang ditulis 

oleh Sunoto dkk, untuk lebih rincinya berikut ini merupakan fenomena yang peneliti 

temukan di dalam jurnal tersebut :  

(5) S. : (Ada salah satu siswa bertanya) “Bu, kalau judulnya miring, tapi 

digaris bawahi boleh ya?” 

 Gr. : “Kalau tulisan tangan, garis bawah, boleh. Kalau ketik manual 

memangnya maukamu miringkan begini?” (Guru mengilustrasikan 

jawabannya) “Ya, ndak (tidak) Mbak (Guru menjawab sendiri 

pertanyaanya).” 

 

Tuturan siswa yang tampak pada kutipan (5) sesuai dengan indikatortuturan direktif 

permintaan. Menggunakan modus interogatif sebagai bentuk mengekspresikan 

keinginan dan maksud penutur supaya mitra tutur menyetujui sesuai dengan apa yang 

dimaksud penutur. Penggunaan frasa “boleh ya” dapat menimbulkan efek pelunakan 

daya ilokusi supaya tidak terkesan memaksa, sehingga tuturan tersebut menjadi santun 

dan wajar dituturkan siswa kepada guru. Penggunaan modus kalimat interogatif oleh 

siswa menunjukan bahwa guru sebagai pemegang kendali untuk mendominasi 

kegiatan belajar mengajar, sehingga apa yang dilakukan siswa harus sepengetahuan 

guru. Apabila siswa ingin melakukan sesuatu harus atas izin guru dengan 

menggunakan kalimat-kalimat permintaansalah satunya dengan menggunakan kalimat 

interogatif seperti tuturan tersebut. 

(6) Gr. : “Iya sampai disitu. Judulnya bagaimana?Kemacetan, yang terjadi di 

Kota Batu kamumembayangkan apa isi tulisannya?” 

   “Aja ngomong dhisik to, sek to!” (Jangan ngomong dululah 

sebentar!) 

   “Ayo, kalau judulnya kemacetan di kota, yang terjadi di kota Batu, 

berarti apa yang kamu bayangkan tulisannya?” 

 S. : Anu, Bu.” 

 

Pada kutipan (6) termasuk ke dalam direktif larangan, pada tuturan tersebut guru 

cenderung melarang siswa, dalam konteks ini siswa adalah mitra tutur dan guru adalah 

penutur dengan menggunakan kata “Jangan” tidak melakukan hal yang menurut 
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gurutidak sesuai dengan kemauan guru. Apabila dilihat dari segi kesantunan budaya 

penggunaan kata “aja” dalam bahasa Jawa identik dengan makna eksplisit melarang 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan alasan tertentu. Dengan menambahkan 

kata “sebentar” direktif perintah yang dituturkan menimbulkan efek santun. Hal 

tersebut disebabkan karena kata “sebentar” pada tuturan tersebut bermakna 

permohonan guru untuk memperlihatkan penjelasan dalam waktu yang lama. Dalam 

konteks teretentu, penggunaan kata “aja” dapat juga digunakan tanpa alasan apapun, 

hanya sekedar larangan karena dirasa kurang sesuai dengan budaya Jawa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah, Apa Saja Jenis-Jenis Kesantunan Direktif yang 

terdapat pada Tuturan Guru Bahasa Indonesia dalam Proses Pembelajaran diSMP 

Negeri 1 Rakit Banjarnegara Tahun 2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan Jenis-Jenis 

Kesantunan Direktif yang terdapat pada Tuturan Guru Bahasa Indonesia dalam Proses 

Pembelajaran di SMP Negeri 1 Rakit Banjarnegara Tahun 2019.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

teoretis maupun praktis, seperti berikut ini: 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih 

luas lagi mengenai teori-teori pragmatik. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan/pengetahuan mengenai 

jenis-jenis kesantunan direktif. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kesantunan direktif dalam berbahasa. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu contoh 

berbahasa secara santun dengan siswa pada saat proses pembelajaran. 
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